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  چکیده

بررسی جمعیت، سـطح   این تحقیق با هدف .باشد می وابسته یستیز تنوع مختلف اشکال تیتقو و حفظ به يکشاورز يها نظام بوم در دیتول يداریپا
براي ایـن  . صورت گرفت 1392اي در محصوالت مختلف زراعی، باغی و دامی استان کرمان در سال  اي، یکنواختی و تنوع گونه زیر کشت، غناي گونه

تان کرمـان در  هاي مختلف اس هاي مختلف دامی شهرستان اطالعات مربوط به سطح زیر کشت گیاهان زراعی و باغی و همچنین جمعیت گونه ،منظور
هاي جیرفت و  نتایج نشان داد که شهرستان. آوري گردیدهایی جمع از طریق اطالعات سازمان جهاد کشاورزي استان و همچنین پرسشنامه 1392سال 

ـ     . کرمان بیشترین و شهرستان رفسنجان کمترین سطح زیر کشت محصوالت زراعی را دارا بودند ز در بیشترین سطح زیـر کشـت محصـوالت بـاغی نی
هـاي   بیشترین و کمترین جمعیت دامی نیز مربوط به شهرستان. هاي جیرفت و رفسنجان و کمترین مقدار آن در شهرستان بافت مشاهده شد شهرستان

 31و  34بـه ترتیـب   (و بـاغی  ) گونه 22و  20به ترتیب (اي محصوالت زراعی  هاي جیرفت و کرمان بیشترین غناي گونه شهرستان. جیرفت و راور بود
باالترین میزان . ها گونه غالب بودند هاي گندم، پسته و گوسفند در اکثر شهرستان در بین محصوالت کشاورزي مختلف استان، گونه. را شامل شدند) گونه

) 05/2(ت و باف) 31/2(، در محصوالت باغی جیرفت )99/1(و کرمان ) 27/2(هاي جیرفت  شاخص تنوع شانون در محصوالت زراعی مربوط به شهرستان
شهرستان . شهرستان رفسنجان کمترین میزان شاخص تنوع شانون را در کلیه محصوالت کشاورزي دارا بود. بود) 99/0(و در محصوالت دامی کرمان 

را  بیشترین شاخص یکنواختی محصوالت دامی) 75/0(و شهرستان کرمان ) 66/0(و باغی ) 76/0(هاي زراعی  جیرفت بیشترین شاخص یکنواختی گونه
اي بیشتر همبستگی آن با سطح  نتایج نشان داد که همبستگی شاخص تنوع شانون با یکنواختی گونه. هاي مختلف استان شامل شدند در بین شهرستان

  . اي در محصوالت زراعی و باغی بود زیر کشت و غناي گونه
 

  اي هیکنواختی گون ،اي غالبیت گونه ،اي غناي گونه ،شاخص شانون :کلیدي هايواژه
 

    2 1 مقدمه
 در مؤثرعنوان یکی از مهمترین عوامل ه کشاورزي ب تنوع زیستی

 Rajendra(ایجاد و افزایش پایداري در کشاورزي شناخته شده است  

et al., 2010 .( تنوع زیستی شاخص تنوع حیات در کره زمین بوده و
باشـد،   پذیر نمیهاي طبیعی بدون تنوع امکان نظام بوماز آنجا که بقاء 

ها بـوده   حفاظت و مطالعه تنوع زیستی همواره مورد توجه اکولوژیست
امروزه تنوع زیسـتی کشـاورزي بـه معنـی تنـوع و گونـاگونی        .است

مســتقیم و بـه طـور   کــه  موجـودات خـاك   ریــزحیوانـات، گیاهـان و   
شـوند، اطـالق    غیرمستقیم براي تولید غذا در کشاورزي اسـتفاده مـی  

                                                        
استادیارگروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي بردسیر، دانشگاه شهید  -1

 باهنر کرمان
  دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشیار بهداشت مواد غذایی -2

 )Email: r.moradi@uk.ac.ir:                           نویسنده مسئول -(*

، بـا  )Altieri, 1999(آلتیـري   ).Oldfield et al., 1987(شـود   مـی 
هاي زراعی، اظهار داشت که  نظام مطالعه نقش اکولوژیکی تنوع در بوم

اهمیت این تنوع فراتر از تولید مواد غذایی بوده و اثرات مثبتـی نظیـر   
هاي هرز را در بـر   ها و علف گردش مواد غذایی، کنترل آفات، بیماري

بوده  وهله اول در راستاي تنوع اقلیمی هاي زراعی در تنوع سیستم .دارد
ثر از أشود که خود مت صیات خاك مربوط میو پس از آن به تنوع خصو

). Naeem, 1995(باشـد   هاي فیزیکی و شیمیایی خـاك مـی   ویژگی
تنوع زیستی کشاورزي همچنین در کنترل فرسایش زمین و افـزایش  

از مطالعـات   بررسـی بسـیاري  . ها نقـش دارد  کارایی استفاده از نهاده
اي  دهد که تنـوع گونـه   خوبی نشان میه هاي کشت مخلوط ب سیستم

باال، از طریق تفاوت در چرخه مواد غذایی باعث افزایش حاصلخیزي 
عملکـرد بیشـتر گیاهـان     تواند منجر بـه  می ،خاك شده که در نهایت

 ,Rajendra et al., 2010; Hooper & Vitousek(گردد زراعی نیز 
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1998 .(  
اند که در حال حاضـر تعـداد زیـادي از    مطالعات نشان داده برخی

هاي گیاهی و جانوري در سطح جهان در حال انقراض هستند و  گونه
هاي مختلف انسان عامل  هاي طبیعی به دلیل فعالیت تخریب زیستگاه

هاي کشاورزي در  سهم فعالیت ،باشد و در این میان اصلی این امر می
درصـد بـرآورد شـده اسـت      70تا  50یستی به مخاطره افتادن تنوع ز

)Hilton-Taylor, 2000 .(حفظ ثبات و تداوم تولید در  ،از سوي دیگر
هاي کشاورزي نیز به تنوع زیستی موجود در آنها وابسته بوده  نظام بوم

هاي زراعی و تنوع آنها را  نظام بومو بسیاري از محققین رابطه پایداري 
 ;Stohlgren et al., 1997; Thrupp, 1998(اند کید قرار دادهأمورد ت

Rajendra et al., 2010 .(بـا سـوق   ، امروزه کشـاورزان  با این وجود
ــیع از     ــتفاده وس ــواختی و اس ــداکثر یکن ــت ح ــدیریت در جه دادن م

هاي  هاي پربازده گیاهی یا دامی همراه با مصرف گسترده نهاده پژنوتی
ا با خطر جدي مواجـه  هاي زراعی ر نظام بومشیمیایی، تنوع زیستی در 

کـه  برآوردهاي انجام شده حاکی از آن است که با وجـودي . اند ساخته
در طـی قـرن   و دامـی   درصد از افزایش تولید محصوالت زراعـی  80

ولی در  ،ي اصالح شده بودو نژادها ها گذشته به دلیل استفاده از واریته
ز درصـد ا  90هاباعـث از بـین رفـتن     گسترش این واریتـه  ،عین حال

 ,Engels & Wood(هاي محلی در سراسر جهان شده اسـت   واریته

1999.(  
 ,Hall(کند  ایفا می در امنیت غذایی بشر تنوع دامی نیز نقش مهمی

هاي اهلی در توسعه پایـدار در طـی    میزان توجه به نقش دام). 2004
مین غـذاي  أاین حیوانات عالوه بر ت. سال اخیر افزایش یافته است 20

. محلی در اقتصاد جهانی نیز نقـش قابـل تـوجهی دارنـد     اي و منطقه
هاي دامی مـورد   عقیده بر این است که با کاهش تنوع و فراوانی گونه

هاي دامـی   پذیري تولید فراوردهاستفاده در یک منطقه، میزان ریسک
به عنوان ). Hall, 2004(شود  افزایش یافته و امنیت غذایی تهدید می

درصـد جمعیـت گاوهـاي     90بـیش از   گزارش شده اسـت کـه   ،مثال
 ,Nielsen(دهـد   آمریکاي شمالی را تنها گونه هلشتاین تشکیل مـی 

تواند  هاي دامی می حفظ تنوع گونهکه رسد  بنابراین، بنظر می). 2013
  . در توسعه پایدار یک منطقه داشته باشد نقش مهمی

 گیـري و حفـظ  هایی جامع که در زمینه اندازه یتتاکنون اکثر فعال
هاي طبیعی بوده است و با  نظام بومتنوع زیستی انجام گرفته است، در 

هاي کشور را به خـود   هاي کشاورزي سهم زیادي از زمین اینکه نظام
اند، ولی مطالعه جامع و کاملی در مورد تنوع زیستی آن اختصاص داده

مطالعـاتی در مـورد تنـوع زیسـتی      ،در ایـران . صورت نگرفتـه اسـت  
هاي هرز صـورت   جات و علفف زراعی، باغی، صیفیهاي مختل ظامن

 ;Koocheki et al., 2004a; 2004b; 2004c; 2004d(گرفته است 

2011Nassiri Mahallati, 2005;(  
هـاي مهـم کشـور در زمینـه تولیـد       استان کرمان یکی از اسـتان 

 8/18این استان که  بطوري. باشد محصوالت زراعی، باغی و دامی می
زیر کشت محصوالت باغی کشور را شامل شده و  درصد از کل سطح

. باشـد  هـاي کشـور را دارا مـی    از این لحاظ رتبه اول در بـین اسـتان  
درصد از کل تولید محصوالت زراعی  پنجهمچنین، با دارا بودن حدود 

ایـن  . گـردد  کشور، رتبه پنجم در تولید این محصوالت را شـامل مـی  
درصد  پنجزار دام اهلی، حدود ه 5167استان با دارا بودن تعداد حدود 

ـ   Kerman(خـود اختصـاص داده اسـت    ه از جمعیت دامی کشور را ب

Ministry of Agriculture, 2014 .( ،خالء یک بررسی با این وجود
در زمینه تنوع محصوالت مختلف کشاورزي در این استان بـه شـدت   

بنابراین، این تحقیـق بـا هـدف بررسـی یکنـواختی      . شود احساس می
اي و تنوع زیستی محصوالت زراعی، باغی و دامی  اي، غناي گونه گونه

  . استان کرمان صورت گرفت
  

  ها مواد و روش
  اطالعاتآوري  جمع

 و يمرکز فالت یشرق جنوب دراین تحقیق در استان کرمان که 
 25 و یشرق طول قهیدق 29 و درجه 59 تا قهیدق 26 و درجه 53 نیب

 دارد قـــرار یشـــمال ضعـــر درجـــه 32 تـــا قـــهیدق 55 و درجـــه
)Anonymous, 2014 (هـاي مـورد نیـاز بـراي ایـن       داده .انجام شد

هاي مختلف استان کرمان شامل بافت، بردسـیر،   تحقیق از شهرستان
در بم، جیرفت، راور، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهر بابک و کرمـان  

سـال  (اطالعات مربوط به هر شهرستان . گردیدآوري  جمع1392سال 
ــی  ــتان در    ) 1391-92زراع ــاورزي اس ــاد کش ــازمان جه ــط س توس

هایی که به همین منظور تهیه و توزیع شـده بـود و نیـز از     پرسشنامه
همچنین . هاي موردي با مسئولین مربوطه ثبت گردید طریق مصاحبه

بخشی از اطالعات از سازمان جهاد کشاورزي استان و کشـور اتخـاذ   
 . گردید

ــین  ــات و تعی ــل اطالع ــه و تحلی ــوالت   تجزی ــوع محص شــاخص تن
اي  ها و تجزیه و تحلیل آنها، غناي گونه کشاورزیپس از استخراج داده

هاي زراعی، بـاغی و دامـی در هـر شهرسـتان      با شمارش تعداد گونه
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اي  اي از شـاخص تنـوع گونـه    براي ارزیابی تنوع گونـه . تعیین گردید
H(شانون   (هـا   فراوانی نسـبی گونـه   اي و که بر اساس غناي گونه

 ,Shannon & Weaver(اسـتفاده شـد   ) 1(باشد، طبـق معادلـه    می

 يغنا بر عالوه و داده ارائه تنوع از یدرست ریتصو شاخص نیا). 1949
 شـاخص  یعبـارت بـه  و دشـو یم شامل زین را گونه افراد تعداد ياگونه
 راستیمتغ 0-5 از و دهدیم قرار مدنظر هم را ها گونه نیب افراد عیتوز

)Ejtehadi et al., 2008(.  
                               )     1(معادله 

N
n

N
nH ii ln  

H،که در این معادله : شاخص شانون)H≥ 0( ،in: تعداد افراد) یا
بیوماس (اد تعداد کل افر:Nو) امین گونه i(هر گونه ) توده مقدار زیست

مقدار . باشد در یک منطقه می) کل
N
niدهنده نسبت یا فراوانی ، نشان

در این مطالعه جهت محاسـبه شـاخص تنـوع    . نسبی یک گونه است
شانون، مقدار 

N
n i  براي محصوالت زراعی و باغی بصورت سطح زیر

دامی جمعیت در هـر   کشت محصوالت کشاورزي و براي محصوالت
گروه مورد مطالعه به کل سطح زیر کشت یا کل جمعیت افراد در سال 

محاسبه گردید ) 2(براي هر استان از طریق معادله  1391-92زراعی 
)Shannon &Weaver, 1949 .(  

ii                                            )     2(معادله  ppH ln   
:دله، در این معا ip سهمi      امین گونـه محصـول مـورد مطالعـه

از کل سطح زیر ) براي مثال سطح زیر کشت گندم در یک شهرستان(
سطح زیر کشـت غـالت در    ،به عنوان مثال(کشت آن نوع محصول 

در محصوالت دامـی جمعیـت گونـه مـورد     . باشد می) یک شهرستان
  .ارزیابی قرار گرفت

بررسی چگونگی پراکندگی محصـوالت در سـطح   همچنین براي 
اسـتفاده شـد، کـه بـا معلـوم بـودن        1شهرستان از شاخص یکنواختی
  ). Gosselin, 2006(محاسبه شد  3شاخص شانون از طریق معادله 

                                                    )   3(معادله 
S

HJ
ln

 

تعداد  Sشاخص تنوع شانون و  Hواختی، شاخص یکن:J،که در آن
ایـن شـاخص   . باشد می) هاي گیاهی یا سطح زیر کشت گونه(ها  گونه

هـاي   معیاري از شدت یکنواختی توزیع تعداد یا سطح زیر کشت گونه
هاي مختلف محصوالت کشاورزي بوده و مقدار  گیاهی موجود در گروه

به یک نزدیکتر  Jهرچه میزان . باشد می یکآن مساوي یا کوچکتر از 
                                                        
1-Evenness Index 

هـاي یـک    باشد، به معنی یکنواختی بیشتر سـطح زیـر کشـت گونـه    
...) هاي مختلف غالت از قبیل جو، گندم، برنج و  گونه مثالً(محصول 

 مثالً(دهنده غالبیت یک محصول و هرچه به صفر نزدیکتر باشد، نشان
  .باشد می) گندم در غالت

رامترهاي سـطح زیـر   براي بررسی رابطه تنوع زیستی شانون با پا
ها، رگرسیون خطی  اي و یکنواختی پراکندگی گونه کشت، غناي گونه

متغیر وابسته با تنوع زیستی شانون به عنوان هر کدام از این متغیرها 
 SASافـزار  توسـط نـرم  ) 4(متغیر مستقل بر اساس معادلـه  به عنوان 

  . حاسبه گردیدم 1/9نسخه 
  Y = aX +b                                                  )     4(معادله 

: aمتغیرهاي وابسـته،  : Xتنوع زیستی شانون، : Y،در این معادله
به ازاي هر واحد افزایش  Yشیب معادله یا به عبارتی میزان تغییر در 

  . باشد معادله می أعرض از مبد: bو  Xدر 
  . استفاده گردید Excelافزار ها از نرم براي رسم شکل

  
 نتایج و بحث

  جمعیت دامی و سطح زیر کشت محصوالت باغی و زراعی
از نظر سطح زیر کشـت محصـوالت زراعـی در اسـتان کرمـان،      

هـزار هکتـار بیشـترین و شهرسـتان      158شهرستان جیرفت با حدود 
هکتار کمترین میزان سطح زیر کشت را در اسـتان   140رفسنجان با 

صوالت مختلف زراعی استان، در بین مح). 1جدول (کرمان دارا بودند 
هزار هکتار بیشترین سطح  47و  94گندم و یونجه به ترتیب با حدود 

توانـد بـه    این موضـوع مـی  . زیر کشت را در سطح استان شامل شدند
دلیل تمایل بیشتر کشاورزان کرمان به کشت و کار یونجـه و گنـدم   

ش نیـز گـزار  ) Koocheki et al., 2004c(کوچکی و همکاران . باشد
کلی دو نظام زراعی مبتنی بر گندم و برنج در کشور به طور نمودند که 

غالب بوده و نظام مبتنی بر گندم نظام اصلی غالب در کشور بـوده و  
. هاي شـمالی کشـور اسـتقرار دارد    نظام مبتنی بر برنج تنها در استان

اي یونجـه  کید نمودند که در بـین گیاهـان علوفـه   أهمچنین ایشان ت
هاي بومی یونجـه در هـر اسـتان از پتانسـیل     شته و واریتهغالبیت دا

ـ ن گرید مطالعات در. عملکرد مناسبی برخوردار بوده و غالبیت دارند  زی
ـ  يهـا نظـام  عنوان به گندم و برنج بر یمبتن ستمیس دو وجود  یزراع

 در). Ladha et al., 2003( انـد گرفته قرار دییأت مورد ایآس قاره یاصل
 است غالت کشت ریز جهان زراعی یاراض از یمین باًیتقر حاضر حال

)Altieri, 1999; Bajwa, 1995 .(ــتق مصــرف چنانچــه  و میمس
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 درصـد  67 حدود ،شوند افزوده غالت) دام هیوتغذ علوفه( میرمستقیغ
 ).Sarris, 2000( شودیم نیمأت اهانیگ نیا از جهان یمصرف يکالر

توسعه کشت ) Demissie & Bjarnstad, 1996(دمیسی و بارنستاد 
هـاي منـاطق    غالت و اتکاء غذایی به ایـن محصـوالت را از ویژگـی   

ایـران   سرد از جملـه  هاي نسبتاً خشک و نیمه خشک جهان با زمستان
هـاي جیرفـت،    در بین محصوالت باغی نیز شهرسـتان . عنوان کردند

هـزار هکتـار    63و  86، 91رفسنجان و سیرجان به ترتیب بـا حـدود   
هـاي مختلـف اسـتان     ر کشت را در بین شهرسـتان بیشترین سطح زی

هاي بافت و بردسیر کمترین میزان این  کرمان دارا بودند و شهرستان
هاي  گونه درختی غالب در شهرستان). 1جدول (صفت را شامل شدند 

بافت و بردسیر گردو، در شهرستان بم خرمـا، در شهرسـتان جیرفـت    
بـه  ها نشان داد کـه   ررسیب. ها پسته بود پرتقال و در سایر شهرستان

کلی پسته بیشترین سهم زیر کشت محصوالت باغی را در استان طور 
استان کرمان نیز به  بیشترین و کمترین جمعیت دامی . کرمان دارا بود

در ). 1جـدول  (هـاي جیرفـت و راور بـود     ترتیب مربوط به شهرستان
هـاي   نهاي بافت، بم، جیرفت و راور گونه بز و در شهرستا شهرستان

بردسیر، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهر بابک و کرمان گونه گوسفند 
هاي بردسـیر،  شهرستان). 1جدول (عنوان گونه غالب مطرح بودند ه ب

هـاي   رفسنجان، زرند، سیرجان، شهر بابک و کرمان نسبت شهرستان
هـاي جغرافیـایی بـاالتر قـرار گرفتـه و      بافت، بم و جیرفت در عرض

 کـه  رسدبنابراین، بنظر می. باشند تري را دارا میایینمیانگین دمایی پ
توانـد بـه دلیـل    پراکنش بیشتر گوسفند در مناطق شمالی استان مـی 

 . حساسیت بیشتر گوسفند نسبت به بز به شرایط گرما باشد

  
  سطح زیر کشت، جمعیت، غناي گونه اي و گونه غالب در محصوالت مختلف کشاورزي استان کرمان - 1جدول 

Table 1- Planting area, population, species richness and dominant species of different agricultural productions in Kerman 

  زراعی  
Agronomical 

  باغی
Horticultural 

  دامی
Livestock 

  شهرستان
Region 

سطح زیر 
کشت 

  )هکتار(
Planting 
area (ha) 

 گونه غالب
Dominant 

species  

غناي 
 گونه اي
Species 
richness  

سطح زیر 
کشت 

  )هکتار(
Planting 
area (ha) 

 گونه غالب
Dominant 

species  

غناي 
 گونه اي
Species 
richness  

 جمعیت
Population 

  

غناي 
 گونه اي

 دامی
Species 
richness  

 گونه غالب
Dominant 

species  

 بافت
Baft 

 گندم 46244
Wheat 

 گردو 13103 14
Juglans 

24 749250 4 
 بز

Goat 
 بردسیر

Bardsir 
 یونجه 31094

Alfalfa 
 گردو 14424 19

Juglans 
20 370050 4 

 گوسفند
Sheep 

 بم
Bam 

 یونجه 23175
Alfalfa 

14 25152 
 خرما

Date 
27 646600 4 

 بز
Goat 

 جیرفت
Jiroft 

 گندم 158307
Wheat 

20 91205 
 پرتقال

Orange 
34 1806570 4 

 بز
Goat 

 راور
Ravar 

1786 
 گندم

Wheat 
11 15461 

 پسته
Pistachio 

16 83300 4 
 بز

Goat 
 رفسنجان

Rafsanjan 
 گندم 140

Wheat 
 پسته 86058 8

Pistachio 
18 196790 4 

 گوسفند
Sheep 

 زرند
Zarand 

1107 
 گندم

Wheat 
11 43502 

 پسته
Pistachio 

21 210150 4 
 گوسفند
Sheep 

 سیرجان
Sirjan 

9582 
 گندم

Wheat 
18 63110 

 پسته
Pistachio 

26 307005 4 
 گوسفند
Sheep 

 شهر بابک
Shahre 
Babak 

 یونجه 4532
Alfalfa 

 پسته 21928 10
Pistachio 

22 610000 4 
 گوسفند
Sheep 

 کرمان
Kerman 

 یونجه 142020
Alfalfa 

 پسته 57573 22
Pistachio 

31 163665 4 
 گوسفند
Sheep 
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  اي غناي گونه

هـاي   اي در محصـوالت زراعـی، شهرسـتان    از نظر فراوانی گونه
گونـه گیـاهی بیشـترین و     20و  22کرمان و جیرفت بـه ترتیـب بـا    

اي را دارا  گونه گیاهی کمترین غنـاي گونـه   8شهرستان رفسنجان با 
دهد کشاورزان این مناطق تمایـل بـه    این نشان می). 1جدول (بودند 

محصـوالت  در . هاي بیشتري از محصوالت زراعی دارنـد کشت گونه
داراي ) گونـه  31(و کرمان ) گونه 34(باغی نیز دو شهرستان جیرفت 

اي و شهرستان راور و رفسنجان داراي کمتـرین   بیشترین غناي گونه
نکتـه قابـل توجـه اینکـه شهرسـتان      ). 1جـدول  (تعداد گونه بودنـد  

رفسنجان با اینکه از لحاظ محصوالت باغی از سطح زیر کشت قابل 
هـا و   بررسـی . اي آن پایین بود بود، ولی غناي گونهتوجهی برخوردار 

درصد سطح زیر کشت محصوالت  95مشاهدات نشان داد که بیش از 
مربوط به پسته ) سازمان جهاد کشاورزي کرمان(باغی این شهرستان 

هـاي   در شهرسـتان  اي براي محصـوالت دامـی    غناي گونه. باشد می
هاي گوسفند، بز،  ه گونهکبطوري). 1جدول (مختلف استان یکسان بود 

  .هاي استان کرمان مشاهده شد گاو و شتر در همه شهرستان
  تنوع و یکنواختی محصوالت زراعی

نشان داده شده است، شهرستان جیرفت  1همانطور که در شکل 
هاي رفسنجان و بم  بیشترین و شهرستان 27/2با شاخص تنوع شانون 

ن میزان تنوع را در بین کمتری 15/1و  07/1با شاخص تنوع به ترتیب 
بعـد از شهرسـتان   . هاي مختلف اسـتان کرمـان دارا بودنـد    شهرستان

جیرفت، سه شهرستان کرمان، بردسیر و راور با دارا بودن تنوع شانون 
هاي بعدي از نظر تنوع زیستی  در رتبه 78/1و  87/1، 98/1به ترتیب 

هاي زراعی  ظامن بومبین پایداري   رابطه. محصوالت زراعی قرار داشتند
کید قـرار گرفتـه اسـت    ها توسط بسیاري از محققان مورد تأو تنوع آن

)Bure & Baurdy, 1995; Baurdry, 1999 .( هـاي   شهرسـتان
اي به  جیرفت، راور، کرمان و بردسیر از لحاظ شاخص یکنواختی گونه

ها برخوردار بودند و  ترتیب از میزان بیشتري نسبت به دیگر شهرستان
اي را دارا بـود   میـزان یکنـواختی گونـه   ) 44/0(بم کمترین شهرستان 

 ). 2شکل (
 

 
 شاخص تنوع شانون محصوالت زراعی در مناطق مختلف کرمان - 1شکل 

Fig. 1- Shannon index of agronomical production in different regions of Kerman 
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 کرمانشاخص یکنواختی محصوالت زراعی در مناطق مختلف  - 2شکل 

Fig. 2- Evenness index of agronomical production in different regions of Kerman 
  

باشـد،   همانطور که از نتایج ذکـر شـده نیـز قابـل اسـتنتاج مـی      
اي باالتري نسبت به دیگر  هایی که از میزان یکنواختی گونه شهرستان
ري را نیز شامل اي باالت ها برخوردار بودند، میزان تنوع گونه شهرستان

. نشان داده شـده اسـت   بصورت کمی  2این موضوع در جدول . شدند
اي، سـطح زیـر کشـت و     بطوریکه، از بـین سـه عامـل غنـاي گونـه     

اي بـا   اي در محصوالت زراعی، متغیر یکنواختی گونـه  یکنواختی گونه
بیشترین همبستگی را بـا میـزان تنـوع     81/0دارا بودن ضریب تبیین 

نتایج نشان داد که هر واحد افزایش در میزان . شان دادزیستی شانون ن
واحد در میزان تنوع شانون  15/3اي منجر به افزایش  یکنواختی گونه

از طرفی، میزان همبستگی تنوع گیاهان ). 2جدول (گیاهان زراعی شد 
بیشتر از همبستگی آن ) 56/0با ضریب تبیین (اي  زراعی با غناي گونه

به . بود) 33/0با ضریب تبیین (الت زراعی با سطح زیر کشت محصو
مثال شهرستان بافت از نظر سطح زیر کشت گیاهان زراعی در عنوان 

، ولی از لحاظ میزان )1جدول (سوم قرار داشت استان کرمان در رتبه 
با توجه به اینکه از نظر . بسیار ضعیف بود) 24/1(تنوع زیستی شانون 

ها از وضعیت مناسبی برخوردار  اي نسبت به دیگر شهرستان غناي گونه
اي  رسد پایین بودن میزان یکنـواختی گونـه   ، بنظر می)1جدول (است 

سـتی محصـوالت زراعـی ایـن     منجر بـه کـاهش تنـوع زی   ) 2شکل (
دهنده این مطلـب باشـد کـه    تواند نشان این می. ستان شده استشهر

مطمئناّ در بین محصوالت زراعی این شهرستان یک یا تعداد انـدکی  
خـوبی  ه نتایج مذکور خود ب. باشد گونه از غالبیت باالیی برخوردار می

سـبت بـه   اي را در میزان تنوع زیستی ن اهمیت بیشتر یکنواختی گونه

در یـک  . دهـد  سطح زیر کشت یا تعداد محصوالت زراعی نشان مـی 
شود، بلکـه   ها تعیین نمی اي تنها بوسیله تعداد گونه نظام تنوع گونهبوم

در تعیین تنوع  نیز عامل مهمی نظام بومها در  یکنواختی پراکندگی گونه
در بررسـی کـوچکی و   ). Gosselin, 2006(ید آ حساب میه زیستی ب

نیز اثبات شـد کـه بـین تنـوع     ) Koocheki et al., 2011(ان همکار
) p≤ 0.05(داري اي همبستگی مثبت و معنی شانون و یکنواختی گونه

اي  نـواختی گونـه  کید نمودند که هرچه یکأت این محققان .وجود داشت
ـ    ا دهنده اینبیشتر باشد، نشان هـاي   هست که سـطح زیـر کشـت گون

بوده و غالبیـت یـک یـا چنـد گونـه      تر گیاهی در هر استان یکنواخت
بنابراین، بـراي   .یابد تنوع شانون بهبود می ،کاهش یافته و در نهایت

هاي مختلف پایداري کشاورزي منطقه و کاهش ریسک نابودي گونه
محصوالت زراعی باید کشاورزان از طرفی به سمت کشت و کار تعداد 

جدیـد یـا    هـاي هاي بیشتر گیاهی و همچنین وارد کردن گونـه  گونه
کاهش غالبیت کشت  ،دیگرفراموش شده سازگار با منطقه و از طرف 

  . هاي خاص حرکت نمایندو کار گونه
 که شهرستانی مشابه، یکنواختی با يها شهرستان درکلی، به طور 

 و داد نشان را باالتري تنوع شاخص بود، بیشتري ايگونه غناي داراي
 داراي کـه  شهرسـتانی  ه،مشـاب  ايگونـه  غنـاي  بـا  يها شهرستان در

مثال، به عنوان . بود برخوردار بیشتري ازتنوع ،بود بیشتري یکنواختی
اي محصوالت زراعی در دو شهرستان کرمان و  میزان یکنواختی گونه

اي بیشتر شهرستان  بود، ولی به دلیل غناي گونه 64/0بردسیر برابر با 
تنوع شانون در  ، میزان)گونه 19(نسبت به بردسیر ) گونه 22(کرمان 
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از طرف دیگر، میزان . شهرستان کرمان بیشتر از شهرستان بردسیر بود
بـود،  ) گونـه  11(اي براي دو شهرستان راور و زرند مشابه  غناي گونه

ولی به دلیل شاخص یکنواختی بیشتر شهرستان راور نسبت به زرنـد،  
میزان شاخص تنوع شانون در محصوالت زراعی براي شهرستان راور 

هاي زراعی  نظام بومساختار تنوع در . درصد بیشتر از زرند بود 24دود ح
کشور نیز بر نظام زراعی غالب استوار است، بدین معنی که الگوهـاي  

هاي  تنوع محصوالت زراعی و تناوب ،براي مثال(مکانی و زمانی تنوع 
 ,.Koocheki et al(کنـد   نیـز از سیسـتم غالـب طبعیـت مـی     ) رایج

2004c.( 
  
  و یکنواختی محصوالت باغی تنوع

هاي جیرفت و بافت بـه ترتیـب بـا     نتایج نشان داد که شهرستان
خود اختصاص ه بیشترین تنوع شانون گیاهان باغی را ب 05/2و  31/2

تنوع باغی را دارا بود ) 22/0(دادند و شهرستان رفسنجان نیز کمترین 
ــزان ایــن شــاخص در  ). 3شــکل ( بعــد از شهرســتان رفســنجان، می
بررسی ). 3شکل (هاي زرند، راور و رفسنجان نیز ناچیز بود  هرستانش

اي در محصـوالت بـاغی نیـز نشـان داد کـه       میزان یکنواختی گونـه 
و  60/0هاي جیرفت، بافت و بردسیر داراي یکنواختی باالي  شهرستان

هــاي رفســنجان، زرنــد، ســیرجان و راور نیــز از شــاخص  شهرســتان
کلـی، دو  به طـور  ). 4شکل (ردار بودند برخو 20/0یکنواختی کمتر از 

و کمتـرین  ) 66/0(شهرستان جیرفت و رفسنجان به ترتیب بیشترین 
شــکل (اي محصــوالت بــاغی را دارا بودنــد  یکنـواختی گونــه ) 08/0(
با بررسـی تنـوع   ) Koocheki et al., 2011(کوچکی و همکاران ).4

شانون محصوالت باغی در کشور نشان دادند که میزان شاخص تنوع 
متفاوت بود و دو استان  73/2تا  7/0هاي مختلف کشور بین  در استان

بیشترین میزان این شاخص  71/2و  73/2فارس و کرمان به ترتیب با 
 و بوشهر يها استان هاي مختلف کشور شامل شدند و را در بین استان

ـ  را باغی تنوع زانیم نیکمتر 18/1 و 70/0 با بیترته ب خوزستان ه ب
 و بوشـهر  يهـا اسـتان ایشان اظهار داشتند کـه  . دادند تصاصاخ خود

 طیشـرا  خود که بوده یجنوب معتدل و گرم میاقل يدارا تنها خوزستان
 يغنـا  و شـده  باعث استان دو نیا در را یخاص اهانیگ کار و کشت
 .  است داده کاهش را يکشاورز محصوالت ياگونه

اي، سـطح زیـر    میزان همبستگی تنوع باغی شانون با غناي گونه
نشان  2هاي باغی در جدول  کشت محصوالت باغی و یکنواختی گونه

نتایج نشان داد که تنوع شانون از همبسـتگی بسـیار   . داده شده است
اي  باالیی در سطح احتمال یک درصد بـا شـاخص یکنـواختی گونـه    

بین این دو شاخص برقرار  98/0که ضریب تبیین بطوري. برخوردار بود
هاي باغی، میزان تنوع باغی را  ایش هر واحد یکنواختی گونهبوده و افز

اي نیز  همبستگی تنوع باغی با غناي گونه. واحد افزایش داد 3/3حدود 
اي، تنوع شانون  بود و افزایش غناي گونه) p≥01/0(دار مثبت و معنی

نکته قابـل  ). 2جدول (افزایش داد  07/0محصوالت باغی را با شیب 
طه بین سطح زیر کشت محصـوالت بـاغی بـا تنـوع     توجه اینکه، راب

منفی نیز بـود  ) 13/0(شانون عالوه بر دارا بودن ضریب تبیین پایین 
به عبارتی، با افزایش سطح زیر کشت محصوالت بـاغی،  ). 2جدول (

این موضوع خـود بخـوبی نشـان    . تنوع این محصوالت کاهش یافت
ار کمتري از دهد که سطح زیر کشت محصوالت باغی اهمیت بسی می

هـا و بـویژه چگـونگی توزیـع سـطح زیـر کشـت در بـین          تعداد گونه
نیز اهمیت ) Ejtehadi et al., 2008(محققان . هاي مختلف دارد گونه

اند و اي دانستهاي را در میزان تنوع بیشتر از غناي گونهیکنواختی گونه
  .ها نامیده اندگر تعادل در فراوانی گونهآنرا بیان

  
 اي محصوالت زراعی و باغیاي، سطح زیر کشت و یکنواختی گونهاي با غناي گونهرابطه شاخص تنوع گونه - 2جدول 

Table 2- Relationship of biodiversity index with species richness, planting area and species evenness in agronomical and 
horticultural production   

  زراعی  
Agronomical  

  باغی
Horticultural 

  شاخص
Parameter  

 غناي گونه اي
Species 
richness  

  سطح زیر کشت 
Planting area  

یکنواختی 
  اي گونه

Species 
evenness  

 غناي گونه اي
Species 
richness  

  سطح زیر کشت 
Planting area  

یکنواختی 
  اي گونه

Species 
evenness  

 میزان همبستگی
Correlation rate  0.56** 0.33*  0.81** 0.26**  0.13ns  0.98** 

 شیب همبستگی
Correlation slope  0.06  0.00005  3.15 0.07  -0.00003  3.31 
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 شاخص تنوع شانون محصوالت باغی در مناطق مختلف کرمان - 3شکل 

Fig. 3- Shannon index of horticultural production in different regions of Kerman 
 

  
 شاخص یکنواختی محصوالت باغی در مناطق مختلف کرمان - 4ل شک

Fig. 4- Evenness index of horticultural production in different regions of Kerman  
  

عقیده دارد که افزایش یکنواختی ) Simpson, 1949(سیمپسون 
اي اي که از یکنواختی گونـه منجر به کاهش غالبیت شده و در جامعه

زمانی که یک نمونه بصورت تصادفی انتخاب  ،ري برخوردار باشدبیشت
. باشـد ها براي انتخاب شـدن یکسـان مـی   شانس تمام گونه ،شودمی

نیز قابل مشاهده است، شهرستان رفسنجان  1همانطور که در جدول 
از نظـر سـطح زیـر کشــت محصـوالت بـاغی در رتبـه دوم در بــین       

ولی با ایـن وجـود کمتـرین     هاي استان کرمان قرار داشت، شهرستان

). 3شکل (هاي مختلف استان دارا بود  تنوع شانون را در بین شهرستان
درصـد سـطح زیـر کشـت      95ها نشان داد که پسته بـیش از   بررسی

در بررسـی تنـوع   . شـود  محصوالت باغی این شهرستان را شامل مـی 
علـت غالبیـت بـرنج در    ه هاي زراعی ایران، مشخص شد که ب واریته

ن گیالن، میزان تنوع شانون در گروه غـالت بـراي ایـن اسـتان     استا
از طرفـی، شهرسـتان   ). Koocheki et al., 2004c(بسیار پایین بود 

بافت با اینکه کمترین سطح زیر کشت گیاهان باغی را دارا بود، ولـی  
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عبارتی توزیع یکنواخت سطح زیـر  ه بدلیل شاخص یکنواختی باال و ب
ی مختلف این شهرستان، از شاخص تنوع کشت در بین محصوالت باغ

 به گرایش و کشتیتک يها نظام گسترش. شانون باالیی برخودار بود
 ژنتیکی،کـارکرد  تنـوع  حـداقل  بـا  محصـول ي پرهـا  واریته از استفاده
 به را رایج کشاورزي يها نظاممبو درازمدت و درنتیجه پایداري مطلوب

سد براي نیل به کشـاورزي  ربنابراین، بنظر می .است مخاطره انداخته
هـاي بـاغی مختلـف و همچنـین     پایدار در منطقه کشت و کار گونـه 

تواند مفید واقع ي کشت مخلوط و جنگل زراعی میها استفاده از نظام
نیز با بررسـی  ) Koocheki et al., 2013(کوچکی و همکاران . گردد

 اي نقـش تنوع سبزیجات در کشور گزارش نمودند که یکنواختی گونه
 يهـا  اسـتان مهمی در میزان تنوع شـانون دارد و بیـان نمودنـد کـه     

 اسـتان  ومشـابهی را دارا بودنـد    ايگونـه  غنـاي  مازندران و اصفهان
 هـاي گونـه  کـل  کشـت  زیر سطح یکنواختی اینکه دلیل به مازندران

 . باالتري برخوردار بود شانون تنوع شاخص از بود بیشتر آن سبزي
  

  تنوع دامی
 ،کلـی به طـور  دامی در استان کرمان نشان داد که بررسی تنوع 

بـود   یکها پایین و کمتر از  شانون در کلیه استان شاخص تنوع دامی 

که  هاي دامی  از آنجاکه در این تحقیق فراوانی و تنوع گونه). 5شکل (
بنظـر  . شود، مورد بررسی قـرار گرفـت   گوشت یا شیر آنها استفاده می

توانـد بـدلیل    در استان کرمـان، مـی   امی رسد، پایین بودن تنوع د می
مـورد بررسـی در اسـتان باشـد،      هاي دامـی   محدود بودن تعداد گونه

 چهـار هـا   نیز ذکر شد در کلیه شهرسـتان  بطوریکه، همانطور که قبالً
هـاي   در بـین شهرسـتان  . گونه گاو، گوسفند، بز و شتر وجـود داشـت  

بـم بیشـترین و   هاي کرمان، جیرفت و  مختلف این استان، شهرستان
هاي رفسـنجان، بردسـیر و سـیرجان بـه ترتیـب کمتـرین        شهرستان

توانـد بـه   این موضوع مـی ). 5شکل (ارا بودند را د شاخص تنوع دامی 
هـاي مختلـف دامـی در ایـن     دلیل یکنواختی بیشتر پراکندگی گونـه 

بطوریکـه،  . ها نسبت به دیگر مناطق اسـتان کرمـان باشـد   شهرستان
اي در محصـوالت دامـی  نیـز نشـان داد کـه       ونهبررسی یکنواختی گ

 64/0و  66/0، 75/0هاي کرمان، جیرفت و بم به ترتیب با  شهرستان
میزان این شاخص را ) 42/0(بیشترین و شهرستان رفسنجان کمترین 

باشد کـه   دهنده این مطلب مینشانموضوع این ). 6شکل (دارا بودند 
هـاي   دیگـر شهرسـتان  هاي کرمان و جیرفت نسبت بـه   در شهرستان

هـاي   تـري بـین گونـه   یکنواختبه طور  کرمان، جمعیت دامی استان 
 . ها توزیع شده است مختلف دامی  این شهرستان

1  

  
 شاخص تنوع شانون محصوالت دامی در مناطق مختلف کرمان - 5شکل 

Fig. 5- Shannon index of livestock production in different regions of Kerman 

                                                        
1-Agro-silvo-pastoral 
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 شاخص یکنواختی محصوالت دامی در مناطق مختلف کرمان - 6شکل 

Fig. 6- Evenness index of livestock production in different regions of Kerman  
  

با بررسی ) Sulc & Franzluebbers, 2013(سولک و فرانزلوبرز 
و زراعی در مناطق مختلف آمریکا گزارش کردند که تنوع  تنوع دامی 

هـاي   و زراعی به شدت وابسته به هم بوده و براي حفـظ گونـه   می دا
دامی مختلف، باید تنوع محصوالت زراعـی و بـاغی در حـد مطلـوب     

به خوبی روشن است در ایـن شـرایط، اگـر بیمـاري یـا عامـل       . باشد
ها، محیطی در منطقه فراگیر شود، بدلیل یکنواختی و عدم تنوع در دام

براي رفع . معیت را تهدید به نابودي نمایدتواند همه جاین عوامل می
-هاي مختلف دامی در هر منطقـه اجتنـاب  این خطر استفاده از واریته

-جنگـل -هاي داماز طرف دیگر، استفاده از نظام. رسدناپذیر بنظر می
تواند در بهبود تنوع کشاورزي منطقه و در نتیجه حصـول  می 1زراعی

  .گردد هاي کشاورزي مؤثر واقعپایداري نظام
  

  گیرينتیجه
هاي گندم و یونجه در محصوالت زراعی،  ایج نشان داد که گونهنت

پسته، گردو، خرما و پرتقال در گروه محصوالت باغی و گوسفند و بز 
هـاي   هاي دامی بیشترین غالبیـت را در بـین شهرسـتان    در بین گونه

 هم در محصوالت زراعی و هم باغی،. مختلف استان کرمان دارا بودند
اي را شـامل   هاي کرمان و جیرفت بیشـترین غنـاي گونـه    شهرستان

اي در محصوالت زراعی و باغی  همچنین، کمترین غناي گونه. شدند
 ،کلـی بـه طـور   . به ترتیب مربوط به شهرستان رفسنجان و راور بـود 

. اي محصوالت بـاغی بیشـتر از محصـوالت زراعـی بـود      غناي گونه
ي محصــوالت زراعـــی در  ا بیشــترین تنـــوع و یکنــواختی گونـــه  

کمترین تنوع زراعی نیز . هاي جیرفت و کرمان مشاهده شد شهرستان
هاي جیرفت و  شهرستان. هاي رفسنجان و بم بود مربوط به شهرستان

رفسنجان به ترتیب بیشترین و کمترین تنوع و یکنواختی محصوالت 
در مجمـوع پراکنـدگی شـاخص تنـوع شـانون در      . باغی را دارا بودند

. بود) ±15/0(بیشتر از محصوالت زراعی ) ±53/0(الت باغی محصو
اي،  نتایج بررسی رگرسیونی نشان داد که از پارامترهاي غنـاي گونـه  

اي، تنوع زراعی و بـاغی بیشـترین    سطح زیر کشت و یکنواختی گونه
میزان شـاخص تنـوع   . اي نشان دادند همبستگی را با یکنواختی گونه

باغی بود و شهرسـتان کرمـان بیشـترین     دامی کمتر از تنوع زراعی و
هـاي   میزان تنوع و یکنواختی محصوالت دامی را در بـین شهرسـتان  

نتایج نشان  ،کلیبه طور . مختلف استان کرمان را بخود اختصاص داد
. باشـد داد که در اکثر مناطق کرمان میزان تنوع کشاورزي پایین مـی 

-تـوان از روش تان میبنابراین، براي بهبود تنوع کشاورزي در این اس
هاي مختلف محصوالت زراعی و باغی هایی چون کشت و کار واریته

و همچنین وجود نژادهاي مختلف دامی، کاربرد تناوب زراعی، کشت 
استفاده نمود و پایداري ... زراعی و -جنگل-داممخلوط، جنگل زراعی، 

کشاورزي در منطقه را بهبود بخشید، چراکه  تنهـا در صـورت وجـود    
  . نوع زیاد است که اثرات متقابل مفید بروز خواهند کردت
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